
Search Advisors / Investors
(Board of Directors) provide:
capital, experience, feedback

Search Principals
(Entrepreneurs) execute:
the search, deal structure, 
management role transition, long-
term growth

Owners and Target Company
(SMEs / Corporate Spin-offs) receive:
no-fee, customized succession 
solution from future management 
backed by an international network

Goal: Partner with One Czech SME To Grow Into a Global Enterprise

PhDr. Ivona Hrušová Butcher, MBA
e: ivona@continuum.cz
c: +420 732 685 897
w: www.continuum.cz
l: cz, en

Corbin Butcher, MBA
e: corbin@continuum.cz
c: +420 732 685 629
w: www.continuum.cz
l: en, de

We are an entrepreneurial management team backed by an international network of U.S. and 
European investors focused on acquiring +70% of a Czech or Slovak SME and supplementing the 
management team to execute growth strategies.

Company Criteria: 

Revenue > 
€3.0M / CZK 80M

Adj. EBITDA >
€750k / CZK 20M

Profitable and cash flow 
positive last three years 

Business services or high 
spec. manufacturer Growth industry Majority reoccurring or 

contracted revenues

Method: The First Czech and Slovak Search Fund 

First search fund was 
founded in 1984 at 
Stanford University

258 search funds have 
been formed since 
then in North America 
ans Western Europe

The success of first 
generation search 
funds has fueled a 
global boom

IRR ROIC

37% 8.4x

Management team brings experience in marketing, finance, product development and 
management, operations and leading teams up to 140 people, while advisors bring global 
industry expertise.



Cíl: Koupit a rozvíjet jednu společnost

Kritéria: 

Koncept: První český a slovenský search fond

První search fond
vznikl v roce 1984 na
Stanfordu (GSB, USA)

Posléze vzniklo 258 
search fondů v Severní 
Americe a v západní 
Evropě

Koncept se díky 
velkému úspěchu 
rozšiřuje do dalších 
zemí

Jsme manažerský tým podpořený poradci a investory ze západní Evropy a z USA. Naším cílem je 
převzít většinový podíl v jedné úspěšné české či slovenské společnosti, kterou budeme osobně 
řídit a s pomocí našich poradců z ní vybudujeme globální firmu.

Tržby > 
€3mil / 80mil Kč

Adj. EBITDA > 
€750k / 20mil Kč

Poslední tři roky v zisku
s kladným peněžním tokem

Sektor podnikových služeb 
nebo specializované výroby Rostoucí odvětví Nasmlouvané zakázky, 

předvídatelné tržby
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Manažerský tým má zkušenosti v oblastech každodenního řízení, obchodní strategie, financí, 
marketingu,  produktového managementu a vedení až 140 členných týmů. Poradci mají 
zkušenosti z různých odvětví na světové úrovni. 

IRR ROIC

37% 8.4x

Poradci / investoři
Poskytují kapitál, zkušenosti, 
kontakty, znalost odvětví

Manažerský tým
Najde, koupí a řídí společnost se 
zaměřením na organický růst a 
mezinárodní expanzi

Společnost
Získá řešení nástupnictví přesně 
vyhovující své situaci a bude od 
začátku jednat s budoucím 
manažerským týmem
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